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REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2018  

Pójdę z Jezusem do Jerozolimy –  
przygotowanie do przeżycia Triduum Paschalnego 

SOBOTA, 24.03 
18.00 – Msza święta z homilią rekolekcyjną 
19.00 – Nauka stanowa dla młodzieży (gimnazjum, szkoły średnie, studenci) 

NIEDZIELA 25.03 
7.00, 10.00, 17.00 – Msze święte z naukami rekolekcyjnymi 
   (okazja do spowiedzi: 6.30–7.00, 9.30–10.00) 
18.00 – Nauka stanowa dla mężczyzn 

PONIEDZIAŁEK 26.03 
8.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną (okazja do spowiedzi od godz. 7.30) 
9.30 – Nauka dla dzieci (klasy I – III) 
11.00 – Nauka dla dzieci (klasy IV – VII) 
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy) i okazja do spowiedzi 
18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną 
19.00 – Droga Krzyżowa i okazja do spowiedzi do godz. 21.00 

WTOREK 27.03 
8.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną (okazja do spowiedzi od godz. 7.30) 
9.30 – Nauka dla dzieci (klasy I – III) 
11.00 – Nauka dla dzieci (klasy IV – VII) i okazja do spowiedzi 
17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (w ciszy) i okazja do spowiedzi 
18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną 
19.00 – Nauka stanowa dla kobiet 

ŚRODA 28.03 
8.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną i udzielaniem sakramentu chorych 
 (okazja do spowiedzi od godz. 7.30) 
10.00 – Msza święta dla dzieci (klasy I – VII) 
15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego, wystawienie Najświętszego Sakramentu 
    i okazja do spowiedzi 
18.00 – Msza święta z nauką rekolekcyjną 



ZAPROSZENIE MŁODZIEŻY ARCHIDIECEZJI KATOWICKIEJ  

NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ  

DO KATEDRY CHRYSTUSA KRÓLA W KATOWICACH 

 

Droga Młodzieży!  

Przed nami Niedziela Palmowa, kolejny Światowy Dzień Młodzieży, świę-

towany w katedrach na całym świecie.  

Z tej okazji serdecznie zapraszam Młodych w niedzielę 25 marca br. na 

godz. 14.00, do katedry w Katowicach.  

Drodzy Młodzi!  

„Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30) – te słowa 

papież Franciszek uczynił myślą przewodnią swojego orędzia na 33. 

Światowy Dzień Młodzieży. Wypowiada je archanioł Gabriel do Maryi, któ-

rej życie zmienia się zupełnie pod wpływem łaski Boga. Nasze życie także 

jest przemienione, gdy przeżywamy je z Chrystusem i we wspólnocie Ko-

ścioła. Tę wspólnotę Kościoła młodych, będziemy budować szczególnie w 

czasie zbliżającej się Niedzieli Palmowej. W łączności z młodymi z całego 

świata chcemy dołączyć do tłumów wołających kiedyś w Jerozolimie na 

cześć Jezusa: „Hosanna Synowi Dawidowemu”.  

W tym świętowaniu naszymi przewodnikami będą Maryja, która pokazuje 

jak bez lęku iść za Bożą wolą oraz św. Stanisław Kostka, patron młodych, 

wzór wytrwałości w realizowaniu powołania.  

Drodzy Młodzi Przyjaciele!  

To dzisiejsze zaproszenie kieruję szczególnie do tych, którzy w tym roku 

przyjmują sakrament bierzmowania, do wspólnot młodzieżowych oraz 

wszystkich wolontariuszy zaangażowanych w dzieło Światowych Dni Mło-

dzieży. Proszę, żebyście dostępnymi wam środkami przekazali to zapro-

szenie swoim rówieśnikom, by razem z nami tworzyli wspólnotę modlitwy 

pięknego młodego Kościoła.  

Na drogę waszego pielgrzymowania do katowickiej katedry udzielam 

Wam błogosławieństwa  

† Wiktor Skworc 

ARCYBISKUP METROPOLITAKATOWICKI  

Katowice, 13 marca 2018 r. 



OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 
 

● Od dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się druga część Wielkiego Postu, 

mająca charakter pasyjny.  

● Zapraszam na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę  

o godz. 1630. 

● W poniedziałek obchodzić będziemy Uroczystość św. Józefa, Oblu-

bieńca Najświętszej Maryi Panny. 

● Wszystkich kandydatów do bierzmowania wraz z Rodzicami serdecz-

nie zapraszam we wtorek o godz.18.45 na Nabożeństwo połączone  

z przyjęciem krzyży. Nabożeństwo to, stanowi jeden z istotnych ele-

mentów ostatniego etapu przygotowania do przyjęcia Sakramentu 

Bierzmowania.  

● Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszam w piątek na godz.1730.  

● Za tydzień Niedziela Palmowa. Święcenie palm na każdej Mszy św. 

Uroczyste poświęcenie palm i procesja  na Mszy św. o godz. 10.00. 

● W przyszłą niedzielę rozpoczną się w naszej parafii rekolekcje wiel-

kopostne. Zaplanujmy już teraz czas, aby móc w nich uczestniczyć. 

Plan rekolekcji w gablotce i Informatorze. 

● W najnowszym „Gościu Niedzielnym”: 

• O pięciu latach pontyfikatu papieża Franciszka, jego stylu, energii  

i nowych kierunkach przez niego wyznaczonych. 

Ponadto w "Gościu": 

• o mistyku, odprawiającym Eucharystię w taki sposób, że niewierzący 

uciekł z obawy przed nawróceniem, czyli dalszy ciąg wielkopostnego 

cyklu o św. o. Pio; 

• o tym dlaczego siostry kapucynki, opiekunki Domu Dziecka w Sienni-

cy, musiały wyjść na ring. 

● Kolektę w przyszłą niedzielę na potrzeby archidiecezji. „Bóg zapłać” 

za dzisiejsze ofiary. 



IIINTENCJENTENCJENTENCJE  M  M  MSZYSZYSZY   św. od 19 do 25 marca 2018 r. 

19 III 

Poniedziałek 

Uroczystość św. 

Józefa Obl. N.M.P. 

g. 1000 

 

g. 1800 

Pogrzeb śp. Urszuli Kościańskiej (w kaplicy na cmenta-

rzu) 

- Za + Jana Czopek w rocznicę śmierci oraz rodziców 

Leokadię i Antoniego 

20 III 

Wtorek 

g. 1800 - Za + Mariusza Połap w dniu urodzin 

21 III 

Środa 

g. 800 Msza św. szkolna 

- Za + Rocha Kujon 

22 III 

Czwartek 

g. 1730 

g. 1800 

Adoracja Najświętszego Sakramentu 

- Za ++ rodziców Konrada i Edytę Duk w dniu urodzin 

23 III 

 Piątek 

g. 1730 

g. 1800 

Droga krzyżowa 

- Za + Antoniego Fulczyk w rocznicę śmierci 

24 III 
 Sobota 

 

g. 1800 

 

 

g. 1900 

Msza św. z nauką rekolekcyjną 

- Za ++ rodziców Jana i Franciszkę Lończyk oraz Tere-

sę Szoepy 

Nauka stanowa dla młodzieży uczęszczającej do 

gimnazjów, szkół średnich i na studia 

25 III 
NIEDZIELA 

PALMOWA 
 

ŚWIATOWY 
DZIEŃ  

MŁODZIEŻY 
 

g. 630 

g. 700 

 
 

 

 

g. 1000 

 

g. 1700 

 

g. 1800 

Godzinki ku czci Matki Bożej 
Msza św. z nauką rekolekcyjną 

- Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem św. Kle-

mensa z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą 

o zdrowie i błogosławieństwo w intencji rodzin:  

Respondek i Mikosz 

Msza św. z nauką rekolekcyjną 

- Za parafian 

Msza św. z nauką rekolekcyjną 

- Za ++ Marię i Pawła Grelowskich oraz syna Jacka 

Nauka stanowa dla mężczyzn 


